
APRESENTAÇÃO 

Olá, muito prazer! Meu nome é Fernando De Souza Santana, autor 

do blog https://frasesdepoder.com.br/. Sou criador do Canal Lei da 

atração O Segredo. 

Eu desejo que você tenha o máximo proveito das informações 

contidas aqui. Eu separei somente as melhores dicas e estratégias! 

Esse é um conteúdo raro! 

 

Essa leitura será de grande benefício 

para você que deseja saber: 

• O que é a lei da atração; 

• Qual o Motivo Da Lei da Atração Não Funcionar Com você; 

• Como entender se o sentimento predominante está 

repelindo ou atraindo seus desejos; 

• Como Mudar A Sua Vibração (o seu sentimento); 

• Como Usar Afirmações; 

• As minhas afirmações de sucesso; 

• Como Usar A Meditação; 

• Como Fazer A Poderosa Lista Da Gratidão; 

• Como Se Alinhar Com A Frequência Da Abundancia; 

https://frasesdepoder.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCp2YkkVAJbEKvV1GZZscEVg
https://www.youtube.com/channel/UCp2YkkVAJbEKvV1GZZscEVg


• O Poder De Entrar Em Ação; 

isso e muito mais. 

 

O Que é A Lei Da Atração? 

A Lei da Atração é uma técnica que utiliza a crença de que a 

mente e o universo estão conectados por meio da força dos 

pensamentos. Estudos apontam que os pensamentos emitem 

ondas de energias que chamam ou repelem determinadas 

vibrações. 

 O seu corpo é feito de vibrações como se fosse uma antena de 

rádio. Você precisa estar conectado na mesma frequência do seu 

desejo. 

 

Você já imaginou o quanto usar a lei da atração pode transformar a 

sua vida? Já imaginou o quanto a sua vida é abençoada e você não 

sabe ainda? Nesse e-book vamos revelar como usar as melhores 

dicas e estratégias iniciais para atrair e cocriar seus desejos. 

 

O Carlos Andrade (SP), descobriu o poder de usar a lei da atração 

corretamente, ele conta que conseguiu fechar dois contratos 

ENORMES. Ele entendeu que as coisas não acontecem por acaso.  

Ele percebeu que usando corretamente a lei da atração, ele 

consegue influenciar mudanças sensacionais na vida dele. Depois 



eu termino de contar como o Carlos Andrade, aprendeu todas essas 

coisas. 

 

Estou decidido a compartilhar conteúdos e dicas raras que aprendi 

no decorrer de anos de estudo! Você está prestes a encontrar um 

material rico em informações valiosas! 

 

 

Qual o Motivo Da Lei Da Atração Não 

Funcionar Na Maioria Das Vezes? 

Um dos principais motivos é que as pessoas estão geralmente 

vibrando em uma baixa vibração. Vou simplificar... 

 



As pessoas estão estagnadas nos sentimentos de medo, escassez e 

outros sentimentos negativos. Esses sentimentos impedem que as 

pessoas alcancem mais na vida delas. 

 

Nossas emoções estão intimamente relacionadas com nosso estado 

vibracional, nível de energia e consciência.  

Como mudar isso? Aumentando a vibração!  

 

 

 

Em Qual Vibração Você Está Nesse 

Momento? (Qual o sentimento 

predominante em você nesse 

momento?) 

Faça uma auto avaliação. O que você está sentindo nesse 

momento? Raiva, culpa ou algum outro sentimento negativo? Ou 

está sentindo felicidade, amor e gratidão? Raiva e culpa são alguns 

dos sentimentos negativos, esses sentimentos negativos não te 

deixam evoluir.  

 

Lembre-se que o seu sentimento predominante é o que você está 

atraindo para a sua vida. Sentimentos bons atraem coisas boas, 



sentimentos ruins atraem coisas ruins. 

 

 

 

 

Como Mudar A Sua Vibração? 

Vou responder de forma simples. Você tem que elevar a sua 

vibração! Como fazer isso? Tem que sentir amor, felicidade e 

gratidão! 

 

Existem várias maneiras de você fazer isso, vários exercícios e 

técnicas. 

Essas são algumas estratégias poderosas para você atingir um 



melhor nível de vibração! 

 

Afirmações 

Você sabia que no decorrer do seu dia, você faz várias afirmações? 

A afirmação é algo que você fala e acredita nisso que está falando. 

Você está se programando todos os dias. 

 

Será que você está se programando para coisas positivas ou 

negativas? 

 

Pensar Coisas Positivas +Dizer Coisas Positivas= Um melhor 

sentimento= Melhor Vibração. 

 

Como fazer as afirmações da melhor maneira? 

1- Escreva no papel as suas afirmações umas 10 vezes por dia; 

2- Falar mentalmente a afirmação;(recomendo escrever) 

3- Falar com certeza e convicção; 

4- Entrar em estado de sono repetindo as 

afirmações;



 

 

Algumas das afirmações que uso no dia a dia: 

“Todos os dias sob todos os pontos de vista estou cada vez melhor” 

Emile Coue 

“Riqueza, sucesso e saúde” Livro O Poder Do Subconsciente 

 

Uma ótima dica é fazer as afirmações antes de pegar no sono, isso 

faz a afirmação entrar no seu subconsciente de forma mais fácil. 

 

Tem um vídeo da Sandra, que ela fala sobre os famosos decretos 

quânticos. Recomendo você assistir para um melhor 

aproveitamento das dicas apresentadas até agora. Clique Aqui Para 

https://go.hotmart.com/W11973553A?ap=3a56&src=Ebook-iscadigital


Assistir O Vídeo>> 

 

Meditação 

A meditação é uma das maneiras que mais recomendo de você 

elevar a vibração. Existe algo muito forte em praticar meditação. 

Diversos estudos científicos falam de dezenas de benefícios em 

praticar a meditação. 

 

A meditação pode ser algo mais simples do que parece. 

 

Você pode simplesmente ficar sentado em algum lugar calmo, 

fechar os olhos e apenas se concentrar no ar entrando e saindo dos 

seus pulmões. 

https://go.hotmart.com/W11973553A?ap=3a56&src=Ebook-iscadigital


 

Eu encontrei um mini curso gratuito da Terapeuta Holística Suane 

Land. Ela ensina uma modalidade de meditação, chamada 

meditação pocket online. Você pode clicar aqui para assistir as 

aulas gratuitas da jornada da meditação>> 

 

Lista da Gratidão 

A lista da gratidão é uma das melhores maneiras de elevar a sua 

vibração! A sua mente só pode se concentrar em uma coisa de cada 

vez. 

 

 Como você está se sentindo agora? Se está se sentindo triste é 

porque na sua mente tem mais pensamentos negativos do que 

pensamentos positivos nesse momento, e vice-versa. 

https://go.hotmart.com/D49146057L?ap=6631&src=Iscadigital-ebook-lda
https://go.hotmart.com/D49146057L?ap=6631&src=Iscadigital-ebook-lda


 

Como mudar isso? Você tem que ter mais pensamentos positivos 

do que pensamentos negativos! Uma maneira fácil de fazer é 

simplesmente listando as bençãos que você tem na sua vida. 

 

 

 

 

 

Lista da gratidão: 

Pegue um caderno; 

Escreva 10 coisas que você é grato; 

(exemplo: Sou grato por ter um computador para poder escrever 

esse e-book porque posso transformar positivamente a vida de 

milhares de pessoas) 



Releia as bençãos e diga as palavras gratidão, gratidão e gratidão (3 

vezes); 

Sinta o máximo de gratidão possível; 

Faça esse exercício assim que acordar e antes de dormir; 

(esse é um dos exercícios mais fortes) 

 

 

 

Como Se Alinhar Com A Abundancia E 

Dinheiro? 

Lembre-se de abençoar a vida das pessoas! Você recebe mais 

daquilo que deseja para o seu próximo. 

 

Tudo é feito de energia, o dinheiro é energia. Você ainda não 

conseguiu realizar as suas metas porque tem muitas pessoas que 

você não perdoou. A falta de perdão pode estar te impedindo de 

alcançar mais dinheiro, felicidade e saúde na sua vida, pense nisso. 

 

Você quer mais dinheiro na sua vida? Quer mais saúde? O primeiro 

passo é agradecer aquilo que você já tem nessa área da sua vida. 

Você atrai mais daquilo que agradece. 

 



Saiba que as coisas que você lê, ouve e fala estão criando a sua 

realidade. 

Assiste notícias ruins? Está criando mais disso. 

Se concentra em falar de coisas boas? Está criando mais disso. 

Se concentra em ajudar as pessoas, está criando mais situações 

boas na sua vida. 

 

A Escassez vibra em 30 hertz, a prosperidade vibra em 600 hertz. 

Você já sabe como aumentar a vibração? Existem várias formas. Eu 

te mostrei algumas aqui: Afirmações, meditação e Lista de 

gratidão. 

 

Você quer elevar a sua vibração para atrair melhores coisas na sua 



vida? Basta ser feliz, curtir a vida e se divertir. 

 

 

Entrar Em Ação 

Um dos passos que a maioria esquece. Não basta apenas 

visualizar, você tem que entrar em ação. Muitas vezes quando 

você está alinhado com o seu desejo, você vai sentir e saber qual 

escolha fazer. 

Eu errei muito nessa parte, apenas visualizava, fazia muitas 

afirmações, mas não entrava em ação. 

 

Muitas vezes você vai traçar um plano para realizar seus sonhos, vai 

visualizar conquistando, vai fazer o que é necessário para a 

realização. Só que vai acontecer as vezes que o seu plano não vai 

dar certo. Isso aconteceu comigo muitas vezes, eu fui descobrir 

tempos depois que aquilo foi bom não ter se realizado naquele 

momento.  

Eu traçava meu plano e as coisas iam para outro rumo, só que eu 

descobria que as coisas aconteceram muito melhor do que eu 

imaginei. 

 

Pode parecer que não está dando certo, mas persista!!! Entre em 

ação! 

 



 

 

O Meu Passo A Passo De Como 

Conquistei Minha Casa 

Eu tinha acabado de sair da casa da minha mãe, fui alugar uma casa 

para morar com minha esposa (na época namorada). Eu estava sem 

internet, então comecei a ler muitos livros. Aprendi muita coisa e 

sempre praticando a lei da atração. 

 

Me visualizava morando na minha casa, cheguei a desenhar em 

uma cartolina, o desenho da minha casa e mais alguns outros 

desejos. 

 

Resumindo a história, minha esposa acabou saindo do trabalho, 

com o dinheiro da rescisão e mais algum dinheiro que tínhamos 

guardado, conseguimos dar entrada na nossa casa. 

 

O interessante é o decorrer de vários fatos que contribuíram para 

isso. Os acontecimentos que nos "obrigaram" a ir morar na casa 

antes de conseguir comprar. 

 

Esse é um testemunho meu de como as coisas podem acontecer, 

agradeço muito a Deus por isso. Consegui me alinhar com meu 



desejo. 

 

Fiz muitos cursos, a lição mais valiosa que aprendi é continuar 

estudando e se aperfeiçoando constantemente. Isso gera 

dividendos para o resto da vida. 

 

DICA ESPECIAL DE COMO USAR A LEI 

DA ATRAÇÃO 

Lembra que eu te contei a história do Carlos Andrade (SP)? O Carlos 

acabou conseguindo uma transformação muito grande usando os 

ensinamentos da lei da atração. 

 

 

Isso foi possível porque ele conheceu um método que ensina o 

https://app.monetizze.com.br/r/ADW10555718?src=EbookLDA-Conversion-Art


passo a passo com técnicas e estratégias certeiras para usar todo 

o potencial da lei da atração. 

 

O Método é um guia com áudios de alta qualidade que vai te 

ajudar a reprogramar o seu subconsciente. 

 

Você Quer Saber Como Ter Acesso A Esse Método Para 

Reprogramar o Subconsciente? 

 

Foi esse programa que o Carlos Andrade conheceu que ajudou ele 

a ter resultados extraordinários! 

Ele recebeu todos os arquivos direto pelo e-mail cadastrado na 

hora da compra. 

 

 

https://app.monetizze.com.br/r/ADW10555718?src=EbookLDA-Conversion-Art


Você será direcionado para essa página da Monetizze, essa é uma 

página segura de compras online. Aqui você pode pôr seus dados 

com tranquilidade. 

 

 

 

O mais importante é que você vai ter 30 dias para testar o 
programa, se você não gostar é só pedir o seu reembolso. 

 

Hoje em dia muitas pessoas ainda não acreditam que comprar 
online é seguro, acabei de mostrar que é bem seguro comprar 
online. A plataforma Monetizze é bem comprometida com isso. 

 

https://app.monetizze.com.br/r/ADW10555718?src=EbookLDA-Conversion-Art


O Carlos está muito feliz com os resultados que ele teve com o 
programa manifestando o segredo. 

 

Te convido a clicar aqui e conhecer mais detalhes do programa que 
está ajudando centenas de pessoas a reprogramar a mente 
subconsciente. 

 

 

Muito obrigado 
Muito obrigado por ter lido meu e-book. Tenho certeza que 
compartilhei alguns dos meus melhores aprendizados! Essas foram 
algumas lições que mudaram completamente o rumo da minha 
vida. 

 

Lembre-se de sempre continuar estudando e se aperfeiçoando, isso 
é algo muito importante para você conquistar as suas melhores 
metas e objetivos. 

 

Gostou do E-book? Me manda um email me dizendo o quanto foi 
impactante essas dicas:fernandofno10@hotmail.com 

 

Gratidão 

 

Quer Receber Mais Dicas? Entra no meu Novo grupo do 
Telegram: https://t.me/joinchat/SaomB3dgK2bL7Yzi 

https://app.monetizze.com.br/r/ADW10555718?src=EbookLDA-Conversion-Art
https://t.me/joinchat/SaomB3dgK2bL7Yzi


 


